GREENVILLE

Ibadah Dalam
Masa Transisi
THE NEW NORMAL

Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena GKY Greenville sudah
dapat kembali melaksanakan Ibadah Minggu di gedung gereja.
Di masa transisi ini, tentunya ada beberapa ketentuan pemerintah
yang harus kita taati bersama dan kita juga tetap perlu berhati-hati
dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Oleh karena itu, di
masa ini kami menghimbau supaya jemaat yang berusia lanjut (di
atas 60 tahun) dan anak-anak (di bawah usia 12 tahun) untuk
sementara menahan diri tidak datang ke gedung gereja. Kami juga
meminta jemaat yang mengalami sakit radang tenggorokan,
demam, batuk, dalam waktu dua minggu terakhir supaya
beribadah di rumah dulu.
Ibadah Minggu tetap bisa diikuti secara streaming melalui youtube
channel GKY Greenville di 3 jam Ibadah: 07.30, 10.00 & 17.00.
Berikut ini adalah petunjuk bagi jemaat yang ingin beribadah bersama
di gedung gereja GKY Greenville.
1. Partisipan Ibadah
2. Mendaftar untuk Ibadah
3. Persiapan Diri Sebelum Datang Beribadah
4. Tata Cara Ibadah di GKY Greenville
5. Tata Cara Persembahan
6. Petunjuk Lainnya
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PARTISIPAN IBADAH

Untuk menaati ketentuan pemerintah, kami membatasi
jumlah kehadiran jemaat maksimum 420 orang dalam tiap
Kebaktian Umum. Sementara ini, hanya ada 2 Kebaktian
Umum yang diadakan di gedung gereja yaitu jam 07.30 &
10.00 (keduanya di Ruang Kebaktian Utama). Oleh sebab itu,
setiap jemaat yang ingin beribadah bersama di gedung gereja
GKY Greenville harus mendaftarkan diri terlebih dulu melalui
aplikasi GKY Greenville. Ini diperlukan untuk menghindari
kondisi dimana tempat duduk tidak tersedia. Kami mohon
pengertian dan kerjasama semua jemaat.

Siapa saja yang dianjurkan beribadah di
gereja dalam masa transisi new normal?
Usia 12 hingga usia ≤60 tahun

Anak-anak Sekolah Minggu beribadah di rumah dengan
orang tuanya #discipleshipstartsfromhome (lihat 4b)
Jemaat di atas usia 60 tahun dianjurkan beribadah di
rumah dengan live streaming di channel Youtube GKY
Greenville (lihat 4c)
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MENDAFTAR UNTUK IBADAH
Bagi jemaat yang sudah download dan terdaftar
di aplikasi GKY Greenville
Pendaftaran dibuka setiap Rabu dan ditutup pada hari Sabtu pk 13.00
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Buka aplikasi GKY Greenville
pada handphone Anda
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Isi username &
password Anda, lalu
Login
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Swipe ke kiri jadwal ibadah
yang Anda inginkan.
Registrasi ditutup hari
Sabtu pk 13.00

Masukkan nama Anda atau
orang lain yang akan ikut ibadah
bersama Anda. Lalu pilih Conﬁrm

Masuk ke main menu lalu
pilih Pendaftaran KU
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Anda akan menerima notiﬁkasi
dan simpan tanda bukti QR
Code untuk ditunjukkan pada
usher saat di gereja

Apabila mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran, jemaat dapat menghubungi
Tata Usaha di (021)560-5586 selama jam kerja.
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MENDAFTAR UNTUK IBADAH
Bagi jemaat yang belum download dan mendaftar
di aplikasi GKY Greenville
Pendaftaran dibuka setiap Rabu dan ditutup pada hari Sabtu pk 13.00
Download aplikasi GKY Greenville di Play Store (Android)
atau App Store (iOS) pada handphone Anda
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9
tampilan UI app

Search GKY Greenville lalu
pilih Install. Tunggu hingga
download selesai lalu pilih
Open

4

Kode OTP akan dikirim ke
SMS Anda. Salin 4 digit
angka tersebut ke kolom
yang tersedia

tampilan UI app

tampilan UI app

Pilih verify here untuk
mendaftar

Isi nama, email, dan
nomor handphone Anda,
lalu pilih Submit
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Jika nomor handphone Anda
terdaftar di GKY Greenville, Anda
langsung dapat mengakses Main
Menu. Jika belum, lihat 2c
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Pilih Pendaftaran KU
pada Main Menu
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MENDAFTAR UNTUK IBADAH
Bagi jemaat yang belum download dan mendaftar
di aplikasi GKY Greenville
Pendaftaran dibuka setiap Rabu dan ditutup pada hari Sabtu pk 13.00
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Swipe ke kiri jadwal ibadah
yang Anda inginkan.
Registrasi ditutup hari
Sabtu pk 13.00

Masukkan nama Anda atau
orang lain yang akan ikut ibadah
bersama Anda. Lalu pilih Conﬁrm
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Anda akan menerima notiﬁkasi
dan simpan tanda bukti QR
Code untuk ditunjukkan pada
usher saat di gereja

Apabila mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran, jemaat dapat menghubungi
Tata Usaha di (021)560-5586 selama jam kerja.
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MENDAFTAR UNTUK IBADAH
Bagi jemaat yang nomor handphonenya belum
terdata atau simpatisan
Pendaftaran dibuka setiap Rabu dan ditutup pada hari Sabtu pk 13.00
Download aplikasi GKY Greenville di Play Store (Android)
atau App Store (iOS) pada handphone Anda

1

2

tampilan UI app

Search GKY Greenville lalu
pilih Install. Tunggu hingga
download selesai lalu pilih
Open

4

Kode OTP akan dikirim ke
SMS Anda. Salin 4 digit
angka tersebut ke kolom
yang tersedia

3

tampilan UI app

tampilan UI app

Pilih verify here untuk
mendaftar

Isi nama, email, dan
nomor handphone Anda,
lalu pilih Submit

5

Lampirkan foto diri beserta foto
KTP dan submit untuk proses
veriﬁkasi oleh pihak gereja, sebelum
mendaftar untuk mengikuti kebaktian
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Pilih Pendaftaran KU
pada Main Menu
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MENDAFTAR UNTUK IBADAH
Bagi jemaat yang nomor handphonenya belum
terdata atau simpatisan
Pendaftaran dibuka setiap Rabu dan ditutup pada hari Sabtu pk 13.00
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Swipe ke kiri jadwal ibadah
yang Anda inginkan.
Registrasi ditutup hari
Sabtu pk 13.00

Masukkan nama Anda atau
orang lain yang akan ikut ibadah
bersama Anda. Lalu pilih Conﬁrm
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Anda akan menerima notiﬁkasi
dan simpan tanda bukti QR
Code untuk ditunjukkan pada
usher saat di gereja

Apabila mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran, jemaat dapat menghubungi
Tata Usaha di (021)560-5586 selama jam kerja.

Anda
N
tunjuk
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PERSIAPAN DIRI SEBELUM
DATANG BERIBADAH

And
N
tunjuk
pad
ke

Bersihkan diri/mandi sebelum datang ke gereja

Usahakan berangkat dari rumah, bukan dari tempat lain

Disarankan menggunakan pakaian yang menutupi
seluruh tubuh (baju tangan panjang & celana panjang)

Gunakan masker menutupi hidung dan mulut

Bawa Alkitab atau Alkitab digital

Jangan membawa tas besar/tas backpack

Pastikan Anda dalam kondisi sehat. Bila sakit,
dapat mengikuti ibadah live streaming dari rumah

n menerima
asi dan
QR Code
i minggu
Usher

NEW NORMAL
KE GEREJA
WAJIB PAKAI
MASKER

VILLE

GREEN

MEMBAWA
ALKITAB
BUKU/DIGITAL
BUKTI TANDA
PENDAFTARAN

TAS TIDAK
TERLALU BESAR

HAND SANITIZER
(OPSIONAL)

PAKAIAN MENUTUPI
SELURUH TUBUH
(BAJU TANGAN PANJANG &
CELANA PANJANG)

TATA CARA IBADAH DI
GKY GREENVILLE
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GREENVILLE

Bawa bukti pendaftaran
di HP/tablet PC

Gunakan masker menutupi
hidung & mulut dan baju
yang tertutup

Duduk pada tempat yang
telah disediakan. Tempat
duduk telah diberi jarak

Usher akan menyambut
tanpa bersalaman. Ikuti
petunjuk usher.

Cuci tangan Anda dengan
sabun atau hand sanitizer
sebelum masuk

Lakukan persembahan
secara online. Ambil
amplop sebelum masuk
ruangan kebaktian apabila
ingin secara tunai

Segera pulang ke rumah
dan hindari berkumpul
setelah ibadah selesai

Ruang kebaktian dibersihkan
untuk ibadah berikutnya

Temperatur dan bukti
pendaftaran Anda akan
dicek sebelum masuk
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TATA CARA SEKOLAH MINGGU

#DiscipleshipStartsFromHome
Gunakan waktu bersama keluarga
dirumah untuk memuridkan
anak, memperkenalkan mereka
pada Yesus dan FirmanNya
1. Follow Instagram atau Facebook @kids.gkygreenville
2. Download bahan cerita/aktivitas Sekolah Minggu dari
link yang tersedia
3. Ikuti #DiscipleshipStartsFromHome challenge dengan
mengupload momen papa/mama belajar Firman Tuhan
bersama anak dan tag sosial media @kids.gkygreenville
Mari bersama memuridkan anak-anak, dimulai dari rumah kita.
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TATA CARA IBADAH ONLINE

Tata Cara Ibadah Online
1.

Sama seperti ibadah di gereja,
bukan menonton tetapi
berpartisipasi di dalamnya.

2. Sudah siap secara ﬁsik (rapi &
membawa alkitab) dan rohani
(menyiapkan hati dengan
berdoa terlebih dulu).

3. Mengurangi hal yang dapat
menjadi distraksi. Seperti ﬁtur
chat, notiﬁkasi handphone, dan
lainnya.

4. Mengikuti pujian dan

mendengarkan khotbah
dengan seksama

5. Persembahan dapat melalui
transfer ke bank
BCA 001 371 6215 a.n.
Gereja Kristus Yesus atau
melalui scan QR Code yang
muncul saat ibadah.

6. Tutup dengan doa & reﬂeksi
pribadi.
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TATA CARA PERSEMBAHAN

Kolekte Kebaktian Umum dapat melalui:

transfer ke
BCA 001 371 6215
Gereja Kristus Yesus
atau melalui scan QR Code
QR Code khusus kolekte KU
Demi keamanan, mohon periksa nama
rekening tujuan adalah

Gereja Kristus Yesus GV

Untuk persembahan:
- Perpuluhan
- Misi
- Diakonia
- Pembangunan
- Lainnya

dapat melalui transfer bank

BCA 001 371 6215
Gereja Kristus Yesus
Harap cantumkan berita
alokasi persembahan
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PETUNJUK LAINNYA
Untuk sementara, pelayanan di kantor Tata Usaha, loket
keuangan, perpustakaan, dan kolportase belum dapat dilakukan.

Bagi jemaat yang memerlukan informasi gerejawi, dapat
menghubungi nomor telpon gereja di (021)560-5586 atau
bertanya melalui aplikasi/website GKY Greenville.

Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan Hamba Tuhan,
harap mengubungi dan membuat perjanjian terlebih dahulu di
nomor telpon gereja atau langsung ke Hamba Tuhan yang
bersangkutan.

Selamat
datang kembali
dan beribadah di
GKY Greenville.
Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Mari kita juga saling menjaga agar gereja dan diri kita semua
dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.

